
UBND THANH  PHO HA NOT 
S% CONG THTJONG 

S&25f7SCT-KHTCTH 
V/v trin khai thirc liin Thông tii 

so 44/2020/TT-BTC ngày 
26/5/2020 cüa BO Tài chInh 

CQNG IIOA xA 1101 CILU NGIIIA \TIT NAM 
Dc 1p - Ti, do - Hinh phüc 

Ha N5i, ngày A tháng 6 nàm 2020 

KInh gài: 

- UBND các qun, huyn, thj xä 
- Các to chirc, Ca nhân kinh doanh hang hóa, djch vi kinh doanh 
có diêu kin thuc linh virc thuong mi 

Thirc hin Chi thj s 1 1/CT-TTg ngày 04/3/2020 cüa Thñ tuâng Chinh phü v 
các nhim vii, giài pháp cap bach tháo gO khó khàn cho san xut kinh doanh, dam bào 
an sinh xä hi rng phO vâi djch Covid-19. B Tài chInh d ban hành Thông tu s 
44!2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 quy djnh miirc thu, np phi thâm djnh kinh doanh 
hang hóa, djch vi hn chê kinh doanh; hang hóa, djch V11 kinh doanh có diu kin 
thuOc linh vrc thuong mti và l phi cap Giây phép thành 1p  Sâ Giao djch hang hóa. 
Si Cong Thucmg dê nghj UBND các qun, huyn, thj xà, Các t churc, Ca nhân kinh 
doanh hang hóa, djch vi kinh doanh Co diu kin thuc linh viic thirnng mi thirc hin 
các nOi  dung sau: 

1. K tt1r ngày 26 tháng 5 11am 2020 dn ht ngày 31 tháng 12 nàm 2020, t 
chIrc, Ca nhân là ngithi np phi, l phi quy djnh ti Diêu 2, Thông tu so 168/2016/TT-
BTC ngày 26 tháng 10 näm 2016 cüa B Tài chinh thirc hin np phi, 1 phi ciii the: 

- Cp GMy chi.rng nhn dü diu kin throng nhân kinh doanh mua ban 
LPG/LNG/CNG. Phi thm djnh dja diem kinh doanh: 

+ Di vâi doanh nghip, th chrc: 600.000dJIn thm djnh 

+ Di vâi ho kinh doanh: 200.000d/ln thm djnh 

- Cp Gthy phép ban buôn san phm thuc lá; Giy phép ban buôn rixgu; Giy 
xác nhn dü diu kin lam tong dai  1 kinh doanh xàng dâu; Giây xác nhn dU diêu 
kin lam di 15' ban lé xàng dâu; Giây chtrng nhn ci:ra hang dU diêu kin ban lé xàng 
du. Phi thm djnh dja diem kinh doanh: 600.000dllân thâm dinh. 

- Cp Giy chtrng nh.n dü diu kin cra hang ban lé LPG chai. Phi thm djnh 
dia dim kinh doanh: 

+ D& vâi doanh nghip, th chirc: 600.000d/ln thm djnh 

+ Di vâi h kinh doanh: 200.000d/thn thm dinh 

- Cp Giy phép ban lé san phm thuc lá; Giy phép ban lé ruç'u. Phi thm 
dinh dja dim kinh doanh: 

+ Déi vâi doanh nghip, t chirc: 600.000dJln thm djnh 

+ Di vâi ho kinh doanh: 200.000dJln thm dinh. 

- Cp Giy phép mua ban nguyen lieu thuc ia 

+ Ti thành ph và các thj xã: 600.000 dng/ln thm djnh 

+ Tii cãc huyn: 3 00.000 dngIthn thm djnh 
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- Cp si'ra di, b sung Giy phép mua ban nguyen 1iu thu6c lá 

+ Tti thành ph và các th x: 600.000 dng/1n thm dnh 

+ Tai các huyn: 3 00.000 dng/1n thm djnh 

- Cp 1i Giy phép mua ban nguyen 1iu thuc lá 

+ Tai thânh ph và các thj xäi: 600.000 dng/1n thm djnh 

+ Ti các huyn: 3 00.000 dng/1n thm djnh 

- Cp Giy chiirng nhn âü diu kin tram ntp LPG vào chai. Phi thm djnh: 
600.000dllân thâm dinh. 

2. K tr ngày 01 tháng 01 nàm 2021 tth di, thirc hin np phi, 1 phi theo quy 
dirih ti Diêu 4, Thông tu so 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 närn 2016 cüa B 
Tài chinh. 

S Cong Thirnng âè ngh UBND các qun, huyn, th x, các t chirc, cá nhân 
kinh doanh hang hóa, djch viii kinh doanh CO diêu kin thuôc lTnh virc thiwng mai 
nghiêm tic triên khai thirc hin các ni dung nêu trên, trong qua trinh thrc hin, nu 
CO viràng mac, phãn ánh kp th?ii gui S Cong Thixcmg dê tng hçip báo cáo B Tài 
chInh, B Cong Thtxo'ng, UBND Thành phô xem xét, chi do, giâi quyet./.—J_--- 

Noi nhmn: 
- Nrn trên; 
- B Cong Thuang 
- TJBNID Thành ph6 (dê báo cáo); 
- Phó chütch Nguyen Van Si'ru J 
-GiámdôcSi; 
- Các Phó Giám doe Si; 
- Các phOng: Van phông, QLTM, QLCN; 
- B phn TN&TKQ; 
- Lixu VT, KHTCTH. 
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